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NYTTIGE DATOER  OG  TIDER 

5. september 19.30 Vi danser igen i Anlægspavillonen 

19. september 19.00/19.30 Vi danser i Dagmarskolens Festsal, Vestervej 11 

26. september 19.00/19.30 Vi danser i Dagmarskolens Festsal, Vestervej 11 

17. oktober - Ingen dans i efterårsferien 

26. oktober  

Ca. 17.00 

Anlægspavillonen gøres klar 

Vi modtager de udenlandske gæster, spiser og danser evt. 

27. oktober 10.30 

12.00 

 

15.00 

Aften 

Modtagelse hos borgmesteren på Ringsted Rådhus 

Dans i Ringstedet.  

Frokost hos kvarterværter 

Opvisninger og Fællesdans i Anlægspavillonen 

Legestue og kaffebord 

28. oktober 12.00 Frokostbuffet på Benløse Kro. 

Afsked med de udenlandske gæster 

Oprydning i Anlægspavillonen 

12. december  Juleafslutning 

9. januar ’13 19.30 Vi danser igen 

23. januar 19.00 Generalforsamling 

2.-3. februar  Dilettant + kaffebord (+ legestue lørdag aften) 

13. februar  Ingen dans i vinterferien 

27. marts  Sæsonafslutning 
  

BESTYRELSE oa. valgte 
Formand Torben Hansen 2282 9223 formanden@ringstedfolkedansere.dk  

Næstformand Steffen Nielsen 5761 5787 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk 

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  

Sekretær, webmaster John Gravesen 5576 1298 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  

Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 5764 1055  

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219  

Hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk 

Betalinger Kontant til kassereren eller via netbank til konto 4955-3284902262 
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VELKOMMEN TIL SÆSONSTART onsdag den 5.9.2012 kl. 19.30 
 

 Jeg håber, at alle har nydt den danske sommer, selvom den vejrmæssigt 

ikke har vist sig fra den bedste side, men der jo kun eet at gøre. Lade det regne 

ligesom i Sverige og få det bedste ud af sommeren, blandt andet Grøn koncert 

hos Connie & Mogens - det var som vanligt en god oplevelse med glade 

mennesker & rigtig godt vejr. Man kan altid glæde sig til, at sæsonen med 

folkedans begynder den 5. september kl. 19.30. Der vil være trinøvelse indtil 

jul, hvis der er tilslutning nok. I år skal vi begynde en sæson med noget af et 

højdepunkt! Vores 75 års jubilæum - der vil bestyrelsen få brug for meget hjælp 

fra medlemmernes side, men det plejer heller ikke være noget problem; I er altid 

flinke til at hjælpe til. 

Til slut vil jeg byde jer alle velkommen til folkedans. 

                                       Med venlig hilsen  

Torben
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SÆSON 2012/2013 

 Sæsonen starter onsdag den 5. september kl. 19.30 - husk 

kaffekurven. Fra den 12. september er der begynderdans kl. 19.00-19.20, 

så vær venligst helt klar til tiden.  

 Som hidtil instruerer Karen dansen, mens Mogens, Marianne mfl. 

spiller på livet løs. 

 Traditionen tro udloves vingave for at skaffe nye medlemmer, samt 

for at komme til alle sæsonens danseaftner. 

 Denne sæson koster i alt 650 kr., fordelt med 150 kr. i kontingent og 

500 kr. for dansekurset, hvilket kan deles i 400 kr. inden udgangen af 

september, samt 250 kr. senest medio januar 2013. 

 Se sæsonens aktiviteter på bladets bagside, samt på hjemmesiden 

www.ringstedfolkedansere.dk 

 

 

DANSEAFTNER FLYTTET 

 Onsdagene den 19.9 og 26.9 skal vi danse i Dagmarskolens Festsal, 

Vestervej 11. 

 

BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har afholdt møder med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af sidste og planlægning af den kommende sæson 

 Planlægning af jubilæet i samarbejde med Jubilæumsudvalget 

(bestyrelsen + Karen, Mogens og Bente) 

 

GRØN KONCERT 

Lørdag den 30-6 var der grøn koncert hos Connie og Mogens i deres 

sommerhus, for spillemænd, folkedanser, familie, venner og naboer.  Det 

var en dag hvor solen den skinnede hele dagen. Vi startede dagen med at 

spise vores medbragte mad kl. 12 i de telte Mogens havde sat op, derefter 

var der koncert med spillemændene, hvorefter der var musik og sang for 

dem der havde lyst til at give et par numre, mens andre hyggede sig med 

kaffe og hjemmebag.  Senere var der folkedans på græsset ledet af Karen, 

derefter blev der tændt op i grillen og så var der tid til at hygge resten af 

aftenen. En stor tak til Connie og Mogens for at ville afholde sådan en 

dag hvert år. 

Randi 

75 ÅRS JUBILÆUM den 26-28.10.2012 

 Fredag mødes vi i Anlægspavillonen og gør mest muligt klar. Vi 

modtager de udenlandske gæster kl. ca. 17, hvorefter vi spiser aftensmad 

og måske får en svingom, før gæsterne tager med kvarterværterne hjem. 

Formand Torben modtager gerne tilsagn om at være kvartervært for de 

udenlandske gæster. 

 Lørdag kl. 10.30 er der modtagelse hos Borgmesteren på Rådhuset, 

og kl. 12.00 danses der i Ringstedet til musik af Midtsjællands Spille-

mandslaug. Frokost hjemme. 

 Kl. 14.30 mødes vi i Anlægspavillonen til indmarch kl. 15, åbning af 

stævnet, fællesdanse opvisninger mv.. Kaffe, the, kage oa. drikkevarer 

kan købes. 

 Kl. 18 er der fællesspisning af dagens festmiddag rejecocktail og 

kalvesteg, bestilt ved tilmeldingen (200 kr. incl. legestue og kaffebord) 

 Midtsjællands Spillemandslaug spiller op til legestue, hvor Karen 

leder dansen (80 kr. incl. kaffebord). Vi skal også nyde REFs berømte 

kaffebord, og aftenen slutter kl. 23.15 efter en god, lang dag. 

 Søndag kl. 12 mødes udenlandske gæster, kvarterværter, tilmeldte 

REF’ere mfl. på Benløse Kro til frokostbuffet, før vi siger gæster og 

værter tak for denne gang. Bagefter rydder vi af i Anlægspavillonen. 

 Gaveønske fra medlemmerne: En ny scrapbog a’ la de 2 røde. 

 På gensyn til foreningens store jubilæum. 

Jubilæumsudvalget 

 

DRAGTER TIL JUBILÆET 

 Husk at bestille dragter senest onsdag den 2. oktober, så vi kan have 

dem klar til udlevering den 23. oktober. Læs på hjemmesiden om 

lejevilkår, samt om transport og brug af dragter. 

 Dragterne skal afleveres den 30. oktober. 

Hanne 

 

JUBILÆUMSSKRIFTET 

 Det skrider godt fremad med skriftet på godt 100 sider med mange 

farve- og sort/hvide fotos, scanninger oa. illustrationer. 

 REFs medlemmer kan forudbestille det til 60 kr., mens løssalgs-

prisen bliver 75 kr. 

John 
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